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Yttrande över remiss Partnerskapsöverenskommelsen 2021 - 2027
Region Sörmland har erbjudits att yttra sig över rubricerad remiss med
diarienummer N2020/02875. Näringsdepartementet vill ha synpunkter på bifogat
utkast med särskilt fokus på kapitel 2 i Partnerskapsöverenskommelsen.
Sammanfattning
Region Sörmland välkomnar utkastet på Partnerskapsöverenskommelsen för
perioden 2021 - 2027 och anser att den är relevant och väl formulerad.
Det som framgår av beskrivningarna i överenskommelsen hanteras till stor del
inom ramen för det av Samarbete inom Östra Mellansverige (ÖMS) framtagna
programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och
handlingsplan för Europeiska socialfondsprogrammet (ESF+).
Dock har Region Sörmland förslag på kompletteringar i
Partnerskapsöverenskommelsen samt synpunkter som främst gäller processen för
framtagandet.
Region Sörmlands synpunkter
Partnerskapsöverenskommelsen bör kompletteras med dessa delar:


Gröna given - EU:s nya tillväxtstrategi Den gröna given syftar till att
ställa om EU till ett rättvist och välmående samhälle med en modern,
klimatneutral och konkurrenskraftig ekonomi 2050. Strategin ska
genomsyra alla EU:s fonder och program, men nämns inte i
Partnerskapsöverenskommelsen.



Next Generation EU/RRF - De prioriterade områden som pekats ut för
investeringarna inom Faciliteten för återhämtning och resiliens är
områden där regionerna genomför insatser, såsom bredband,
kompetensförsörjning och folkhälsa. Det finns risk för överlappningar,
vilket kan påverka effektiviteten i genomförandet.
Partnerskapsöverenskommelsen bör därför redogöra för hur denna
koordinering ska ske.
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Interreg (Europeiskt territoriellt samarbete, program för att utveckla
gränsregionalt samarbete inom EU) - Utkastet till
Partnerskapsöverenskommelse bör kompletteras med en beskrivning av
hur programmen för gränsöverskridande samarbete kompletterar ERUF,
då det finns stora likheter gällande tematiska inriktningar, exempelvis när
det gäller affärsutveckling och export för små och medelstora företag.



Horisont Europa - Flera så kallade missions inom Horisont Europa har
tydliga kopplingar till insatsområden inom ERUF och därför behöver
Partnerskapsöverenskommelsen tydliggöra hur dessa delar knyter an till
varandra.

Partnerskapsöverenskommelsen ska ange målsättningar och inriktning för fonder
och program i Sverige. Processen med Partnerskapsöverenskommelsen har dock
inletts allt för sent för att den ska kunna vara vägledande för utformningen av
strukturfondsprogrammen. Partnerskapsöverenskommelsen har därmed inte
förutsättningar att vara den samlande och styrande funktion som den är avsedd att
vara. Förankring och dialog av Partnerskapsöverenskommelsen sker nu efter att
regionerna har färdigställt sina program för ERUF och handlingsplaner för ESF+.
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