YTTRANDE
Datum

2021-01-13

1 (3)
Diarienummer

16165-2020

Regeringskansliet
n.remissvar@regeringskansl
iet.se

Utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027 för
eventuella synpunkter
(Er beteckning: N2020/02875)
Länsstyrelsen i Norrbottens län yttrar sig härmed över rubricerad samremiss från
Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.
SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER
Partnerskapsöverenskommelsen tecknas mellan EU-kommissionen och respektive
medlemsstat och anger dels Sverige strategiska inriktning för respektive ESI-fond, dels
hur samordningen mellan ESI-fonderna är tänkt att ske. Länsstyrelsen vill i denna
kontext uppmärksamma betydelsen av att;
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•

Regeringen säkerställer nationella medel för att klara kraven på ökad
medfinansieringsgrad som höjs från 50 % till 60 % kommande programperiod.
Säkerställandet av nationella medel bör även omfatta gleshetsallokeringen till de
fyra norrlandslänen.

•

Länsstyrelsen välkomnar satsningen med Fonden för en rättvis omställning
(FRO) som föreslås under programperioden inriktas till bl.a. stålindustrin i
Norrbottens län. Länsstyrelsen har i sitt yttrande till förvaltande myndighet över
dess utkast till Operativt program; Territoriell omställningsplan samt
Miljökonsekvensbedömning för FRO, betonat betydelsen av att bredda
definitionen på stålindustri till att inkludera dess värdekedja i bredare
bemärkelse. Detta i syfte att åstadkomma inte endast en teknologisk utan också
en social omställning av länets näringsliv och arbetsmarknad.

•

Skapa en organisatorisk struktur som tydliggör strukturfondspartnerskapens
funktion att prioritera projektansökningar utifrån fastställda programkriterier.
Detta med anledning av Riksrevisionens granskning och rekommendationer för
de regionala strukturfondspartnerskapen (RiR 2020:10).

•

Bristen på samordnad programmering mellan ERUF och ESF försvårar
möjligheterna till synergier i genomförandet. Detta gäller framför allt på
länsnivå.

•

Säkerställa att programgeografin för ESI-fonderna harmonierar med varandra för
att undvika administrativa blockeringar vid eventuella behov av större
strategiska samarbetsinsatser. Detta bedömer vi är särskilt angeläget med
anledning av de samhällsekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin i
landet likaså de gränsregionala näringslivseffekterna av pandemin som i
Norrbottens län är tydliga både mot Norge och Finland. Vi ser därför ett behov
att det inom Regionalfonden skapas ytterligare möjligheter till samordning och
synergier för gränsöverskridande samarbete genom Interreg Aurora.
TELEFON

0920-960 00

TELEFAX

0920-22 84 11

E-POST

norrbotten@lansstyrelsen.se

INTERNET

www.lansstyrelsen.se/norrbotten

YTTRANDE
Datum

2021-01-13

2 (3)
Diarienummer

16165-2020

•

Förtydliga Länsstyrelsernas mandat och uppdrag i genomförandet av kommande
programperiod, främst avseende regional samordning av Landsbygdsutveckling,
regional livsmedelsstrategi och lokalt ledd utveckling. Regeringen bör i
sammanhanget förtydliga hur lokalt ledd utveckling (LLU) med Leadermetoden
ska förenklas och samordnas med kommande Landsbygdsprogram. Vi bedömer
det är viktigt med ett sammanhängande Landsbygdsprogram som både omfattar
ekonomiskt stöd till näringarna som ett tydligt regionalt utvecklingsperspektiv.

•

Det är positivt att de glest befolkade länen i norra Sverige har möjlighet att
använda Regionalfondsmedel för att främja tillgången till bredband.
Länsstyrelsen har bland annat i yttrandet över Kommunutredningens
slutbetänkande (SOU 2020:8) konstaterat att bredbandsutbyggnaden i de glest
befolkade delarna av länet inte genomförs i planerad omfattning pga bristande
intresse från marknadsaktörer.

•

Det fondgemensamma arbetet med förenklingar för stödmottagare bör fortsätta
och intensifieras kommande programperiod. Det är Länsstyrelsens uppfattning
att flertalet av länets aktörer, däribland kommuner, med intresse och behov
samtidigt undviker att aktivt söka strukturfondsmedel. Anledningen är ofta
bristande administrativ kapacitet att samordna eller driva komplexa projekt på
egen hand. Stöden bör därför utformas för att nå samverkanslösningar som
möjliggör för flera glesbygdskommuner att medverka.

VAL AV POLITISKA MÅL
Länsstyrelsen instämmer i föreslagen inriktning under politiskt mål 1-5 och
kommenterar särskilt viktiga delar under respektive mål.
Mål 1 - Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling;
Länsstyrelsen vill särskilt betona betydelsen av att utveckla FOI-samverkan liksom
insatser att öka den digitala mognaden samt att stärka innovationsförmågan på
landsbygd och glesbygd.
Mål 2 - Ett grönare och koldioxidsnålare Europa
Länsstyrelsen delar synen på fokus att bidra till energiomställning samt främja
samhällets anpassning till klimatförändringarna. Programmen ska bidra till att främja
övergången till en cirkulär ekonomi. Länsstyrelsen betonar vikten att prioritera direkta
insatser som begränsar klimatpåverkan, snarare än andra mer indirekta insatser.
Mål 3 - Ett mer sammanlänkat Europa
Länsstyrelsen ser positivt för föreslagen inriktning. Satsningar på tillgänglighet i form
av bredband med hög överföringskapacitet liksom hållbara transporter har betydelse för
tillväxt, möjligheten att driva företag och tillhandahålla god samhällsservice i hela
landet.
Mål 4 - Ett mer socialt Europa
Vi delar regeringens inriktning med att inom målet främja livslångt lärande, flexibla
möjligheter till kompetenshöjning samt övergång mellan utbildning och arbete.
Länsstyrelsen efterfrågar;
• en tydligare beskrivning av samordning och synergier mellan Regionalfonden
och ESF+
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•

ett närmare deltagande av universiteten i utvecklingen av lokala kompetens- och
innovationsnoder, samt

•

en tydligare beskrivning av hur särskilda distansöverbryggande och
kapacitetsstärkande insatser kan genomföras i de glest befolkade
programområdena Mellersta Norrland och Övre Norrland.

Mål 5 - Ett Europa närmare medborgarna
Det nationella regionalfondsprogrammet ska bidra till hållbar statsutveckling genom att
stödja arbetet med lokala utvecklingsstrategier och kunskaps- och erfarenhetsutbyte. För
att öka den sociala inkluderingen i samhället bör det tillskapas möjligheter till synergier
utifrån insatser som stöds av ESF +.
BESLUT
Beslut i ärendet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson. Föredragande har varit
strateg Mats Lindell, avdelning Näringsliv.

