1 (3)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Beteckning

Projektstöd, Gordon Hahn

2021-01-12

Dnr: 20RS12579 N2020/02875

Er beteckning

Näringsdepartementet,
Arbetsmarknadsdepartementet,
10333 Stockholm

Svar på remiss: Utkast på delar av
Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027
Region Örebro län välkomnar möjligheten att yttra sig över
Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027. Region Örebro län ser
tydliga synergier mellan det som nämns i Partnerskapsöverenskommelsen till det
ERUF-program och ESF handlingsplan som vi deltagit i att ta fram i Östra
Mellansverige. Region Örebro län efterfrågar dock en tydlig referens och koppling
till EUs hållbara tillväxtprogram – den Gröna given som vi upplever har en tydlig
koppling till samtliga fonder och program, som vi även upplever att analysen i
Partnerskapsöverenskommelsen har beaktat.

Val av politiska mål och det särskilda målet för FRO, om tillämpligt
Region Örebro län stödjer förslaget om strategisk inriktning under målet om Ett
smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling (PO1) med
satsningar på forskning och innovation, digitalisering, cirkulär ekonomi och
innovationsförmåga i stad- och på landsbygd. Vi välkomnar särskilt den tydliga
kopplingen till Gröna Given, men vill understryka vikten av att lägga till
skrivningar för att även prioritera arbetet med smart specialisering. Vårt arbete
med smart specialisering är en inkorporerad del av vår innovationsstrategi och ligger
till grund för regionala prioriteringar inom entreprenörskap och innovation. Smart
specialisering förstärker regionens konkurrenskraft genom att identifiera och
prioritera områden med potential för tillväxt och har också varit utgångspunkten i
programmeringsarbetet av ERUF tillsammans med länen i Östra Mellansverige.
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Det gläder oss att målet om Ett grönare och koldioxidsnålare Europa (PO2) tydligt
finns med i Partnerskapsöverenskommelsen, då vi har arbetat för att även det målet
ska prioriteras. Region Örebro län stödjer prioriteringarna om energiomställning för
att nå miljö- och klimatmålen, främst genom energibesparing och teknikutveckling
med nya lösningar och innovationer utifrån regionala förutsättningar. Vidare stödjer
vi den strategiska inriktningen mot en cirkulär ekonomi och upplever att området väl
faller inom ramen för EUs hållbara tillväxtstrategi, Den gröna given. Region Örebro
län uppmanar dock att utveckla den strategiska inriktningen så den tydliggör
förhållande mellan produktion och innovation med beteendeförändringar och
levnadsvanor.
Region Örebro län stödjer förslaget om ett mer socialt Europa (PO4) och den
strategiska inriktningen om att främja livslångt lärande, flexibla möjligheter till
kompetenshöjning, omskolning och övergång mellan utbildning och arbete. Detta ser
vi som särskilt viktiga prioriteringar utifrån konsekvenserna på arbetsmarknaden av
Covid-19, i enighet med analysen i Partnerskapsöverenskommelsen. Region Örebro
län efterfrågar en tydligare skrivning av kopplingen till det regionala
näringslivet och till smart specialisering utifrån ett
kompetensförsörjningsperspektiv i enighet med beskrivningen under rubriken ”val
av policy, samordning och komplementaritet.
Gällande det särskilda målet för FRO, håller vi med om analysen och målet att göra
det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, ekonomiska och
miljömässiga konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi.

Val av policy, samordning och komplementaritet,
Region Örebro län håller med om skrivningarna och analysen i val av policy,
samordning och komplementaritet, men efterfrågar även inkludering av de
interregionala programmen, EU4Health, React-EU, den ”transnationella
komponenten” (i3) samt RRF i analysen. Region Örebro län ser ett behov av att
förstärka texten om synergier med de andra EU-programmen (som även omnämns),
särskilt med fokus på hur ERUF och ESF+ kan kombineras med dessa på ett tydligare
sätt.
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Övriga inspel
Region Örebro län tycker att det är olyckligt att Partnerskapsöverenskommelsen
kommer efter att påbörjad programmering av ERUF-program och ESFhandlingsplan då vi upplever att den nu inte kan anses vara vägledande för det
arbetet. Syftet med Partnerskapsöverenskommelsen är att bilda ett partnerskap med
relevanta aktörer som tar fram en strategi som ska styra hur ESI-fonderna ska
användas effektivt under kommande programperiod. Tanken med
Partnerskapsöverenskommelsen är att den ska vara vägledande för regionernas
programmeringsarbete. Förankring och dialog sker nu efter det att regionerna
färdigställt sina program och planer vilket vi anser är mycket olyckligt.
Avslutningsvis efterfrågar Region Örebro län en analys av hur det är tänkt att medel
från EU ska samordnas effektivt för att undvika en situation där medel riskerar att
konkurrera ut varandra. Därför efterfrågar vi en komplettering i
Partnerskapsöverenskommelsen med ett tydliggörande om hur denna
samordning ska säkerställas.

För Region Örebro län

Irén Lejegren
Regionråd - Ordförande i regional tillväxtnämnd
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