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Remissvar avseende ”EU på hemmaplan”
(SOU 2016:10)
Region Örebro Län välkomnar initiativet att belysa den svenska delaktigheten i EU
politikens utformning och instämmer i betänkandets slutsats att den rådande
ordningen leder till ett demokratiskt underskott. Det är positivt att utredningen
fokuserar det svenska politiska systemet och vi instämmer i att mycket behöver göras
för att öppna upp påverkansmöjligheterna på EU politiken från nationell och regional
nivå. Vi instämmer vidare med betänkandet att åtgärder främst bör riktas till att
överbygga kunskapsbristen, maktförskjutningen samt den bristande tillgången till
objektiv och faktabaserad information gällande EU-politik, med inriktning på
organisering och styrning, påverkansmöjligheter och information.
Vi instämmer i utredningens slutsats att det svenska nationella inflytandet idag över
EU-politikens utformande i högre grad tidigt måste involvera politiken vid sidan av
representation från tjänstemän. Detta skulle enligt oss dels leda till att tolkningen av
EU direktiv och andra insatser tydligare präglas av politiska målsättningar snarare än
implementering och genomförande och dels förbättrar det politiska inflytandet samt
därmed minskar det demokratiska underskottet, främst då det skulle skapa en större
tydlighet i ansvarsutkrävande. Vi politiker och ansvariga tjänstemän på Region
Örebro Län har tagit till oss av förslagen i betänkandet och inför under 2016 åtgärder
för att bemöta det regionala demokratiska underskottet. Dels inför vi en
återkommande stående informations- och påverkanspunkt i samtliga nämnder där
aktuell EU-politik och trender presenteras och dels strukturerar vi EUsamrådsförfarandet med inspel från aktörer i regionen i aktuella remissvar.
Vi instämmer med utredningen att mycket behöver göras för att öka kunskapen om
möjligheterna till att påverka EU-agendan och tror att de föreslagna åtgärderna
riktade till lärare, journalister samt förtroendevalda och tjänstemän delvis bidrar till
detta, men efterfrågar fler insatser för att direkt öka kunskapen hos medborgare
generellt. Region Örebro Län har tillsammans med Region Gävleborg och Region
Dalarna ett gemensamt Brysselkontor, Central Sweden, vilket öppnades 1998. Central
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Sweden utgör en viktig del i att vara regionens förlängda arm in i påverkansprocessen
samt bidrar direkt till att påverka EU-politiken inom årligen fastställda prioriterade
sakområden. Information till medborgare är enligt oss inte en uppgift för vårt
Brysselkontor utan genomförs bäst från Sverige, och att våra Brysselkontors
verksamhet ska styras efter medlemmarnas/ägarnas behov. Vi vill även understryka
vikten av att utbildningsinsatser till kommuner och landsting/regioner utgår från den
regionala kontexten och sakfrågor. Allmän EU kunskap bedömer vi som stor, men
att det finns en kunskapsbrist snarast inom påverkansmöjligheter i sakfrågor på EUnivå.
Region Örebro Län instämmer i utredningens förslag kring formaliserat
samrådsförfarande och understryker vikten av tidig dialog med regionala
representanter. Region Örebro Län arbetar som beskrivet tidigare med att svara på
samråd och konsultationer från EU kommissionen, och välkomnar förslaget på en
nära dialog med den nationella nivån som kan bredda vårt arbete även till andra EU
sammanhang kopplat till EU-politikens utformning. Därför välkomnar vi
utredningens förslag om förbättrad informationstillgång och delaktighet genom ekonsultationer. Vi välkomnar förslaget om EU-beredningsgrupp och att lokala och
regionala aktörer bör ingå, vilket skulle öka förståelsen för EU:s beslutsprocess bland
förtroendevalda och tjänstemän, och även den lokala och regionala nivåns påverkan i
processen. Vi önskar dialog och utbyte snarare än endast information om
regeringens EU-politik och viktiga pågående processer, inklusive lagstiftningsarbete.
Region Örebro Län välkomnar perspektivet att utgå från den organisation vi i Sverige
har byggt upp för att påverka och ha inflytande i EU politiken. Vi anser att de förslag
på åtgärder som utredningen kommer fram till ska anses som ett första steg i ett
nödvändigt förändringsarbete för att minska det demokratiska underskottet inom EU
politik.
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