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Tillvä xtverket arbetar fö r att stä rka fö retagens konkurrenskraft. Det gö r myndigheten
genom att skapa bä ttre fö rutsä ttningar fö r fö retagande och attraktiva regionala miljö er
dä r fö retag utvecklas. Tillvä xtverket ä r också fö rvaltande myndighet fö r nio
regionalfondsprogram och ett grä nsregionalt samarbetsprogram som finansieras av
EU:s regionala utvecklingsfond. Tillvä xtverket har lå ng, bred och djup erfarenhet av
programmering, genomfö rande, uppfö ljning och utvä rdering av dessa program.
Synpunkter på innehå ll i de nya fö reslagna fö rordningarna utgå r frå n dessa erfarenheter
och utifrå n det nu kä nda informationslä get.
Remissvaret ä r skrivet utifrå n dessa utgå ngspunkter och fokuserar på nedanstå ende
fö rordningsfö rslag:
•

•
•

Fö rordning om gemensamma bestä mmelser, CPR (COM(2018) 375 och bilaga 122)
Fö rordning om fondspecifika bestä mmelser fö r ERUF/CF (COM(2018) 372 och
bilaga 1-2)
Fö rordning om sä rskilda bestä mmelser fö r Europeiskt territoriellt samarbete
(Interreg), ETC (COM(2018) 374 och bilaga)

Sammanfattning

Tillvä xtverket anser att må let fö r Sverige infö r fö rhandlingarna bö r vara att EU:s
lå ngtidsbudget anvä nds fö r att mö ta de utmaningar EU stå r infö r. Tillvä xtverket anser
att det ä ven i EU:s sammanhå llningspolitik finns må nga å tgä rder som tillfö r ett
mervä rde bå de fö r EU och nationell politik. Exempel på så na å tgä rder finns inom
områ den som innovation, digitalisering, kompetens, fö retagande, miljö och klimat.
Tillvä xtverket tillstyrker kommissionens fö rslag:
•

•
•
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att sammanhå llningspolitiken ska ha fortsatt fokus på att utjä mna regionala
skillnader, mö ta utmaningar fö r regionerna i Europa och att omfatta
investeringar i alla medlemsstater och regioner,
att ersä tta elva tematiska må l med fem policyområ den, vilket motverkar
inlå sningar och ö verlappningar mellan nuvarande tematiska områ den,
att minst 60 procent av medlen ska ö ronmä rkas fö r investeringar inom PO1 ”Ett

•
•

•
•
•

smartare Europa”, vilket innebä r ett fokus på investeringar inom innovation,
digitalisering, ekonomisk omvandling och stö d till små och medelstora fö retag,
att det ä ven fortsä ttningsvis ges ett riktat stö d inom regionalfonden till de fyra
nordligaste lä nen genom en så kallad gleshetsallokering om minst 30 euro per
capita och å r,
att maxtaket på medfinansiering frå n EU sä nks till hö gst 70 procent vilket
stä rker det nationella egenansvaret och delaktigheten i genomfö randet av
sammanhå llningspolitiken. Dä remot anser Tillvä xtverket att en ö kning av den
nationella medfinansieringen (frå n 50 till 60 %) i de svenska programmen kan
skapa problem i genomfö randet på grund av svag absorptionsfö rmå ga dvs. det
kan bli svå rt att hitta medfinansiering fö r alla investeringar i programmen,
att det ges ö kade mö jligheter att finansiera insatser utanfö r programområ det
och i andra lä nder nä r de ä r till nytta fö r programmets må l,
att det infö rs enklare och tydligare regler fö r ö kad anvä ndning av finansiella
instrument samt
om kraven på ö kad kvalitet i projekturvalet under fö rutsä ttning att det blir en
balans mellan vä l avvä gda krav och administration. Att sä kerstä lla att de utvalda
insatserna innebä r det bä sta fö rhå llandet mellan stö dbelopp, genomfö rd
verksamhet och fö rverkligandet av må len, kan inte helt kvantifieras utan krä ver
ä ven kvalitativa bedö mningar.

Tillvä xtverket avstyrker kommissionens fö rslag:
•

•
•
•
•

att fö rutom kravet på tematisk koncentration inom PO1 och PO2 (totalt 85
procent) ä ven ö ronmä rka medel fö r hå llbar stadsutveckling (6 procent). Fö r
må nga krav på ö ronmä rkning av medel fö rsvå rar genomfö randet, minskar
flexibiliteten och hä mmar effektiviteten,
på indikatorer som mä ter effekter på lå ng sikt av de investeringar som gö rs. Antalet indikatorer bö r vara fä rre och vara på prestationsnivå dä r utfallet gå r att
mä ta i direkt anslutning till projektavslut,
om att infö ra resultatindikatorer i prestationsramen,
om en klimatpolitisk inriktning som saknar å tgä rder fö r affä rsutveckling och
kommersialisering av klimatsmarta varor och tjä nster samt
att infö ra ett mycket omfattande krav på att rapportera indikatorer och
finansiella data varannan må nad.

Förordning om gemensamma bestämmelser (CPR)
Övergripande

Tillvä xtverket ser en tydlig utveckling mot en mer indikatorstyrd programmering, dä r
indikatorer få r en stor betydelse fö r vilka insatser som ä r mö jliga att genomfö ra i
programmen. Tillvä xtverkets erfarenhet ä r att det rå der hö gt stä llda fö rvä ntningar på
rapporterade utfall av indikatorer redan tidigt under programperioden och med nya
krav på utfallsrapportering varannan må nad har dessa fö rvä ntningar utö kats kraftigt.
Redan fyra å r efter att det fö rsta projektet i teorin kan starta fö rvä ntas programmen ha
uppnå tt de kvantitativa delmå len. Prestationsö versynen baseras i huvudsak på
indikatorer och dess utfall. Indikatorerna få r dä rmed indirekt en starkt styrande och
avgö rande roll nä r det gä ller synen på resultat och framgå ng inom sammanhå llningspolitiken. Det stä ller hö ga krav på att programmen mä ter rä tt saker och framfö rallt det
som gå r att mä ta under ett projekts genomfö rande. Det krä ver också att det beviljade
projektet genomfö r satsningar som direkt leder till utfall på dessa indikatorer.
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Problemet med en indikatorstyrd programmering ä r att indikatorerna tenderar att bli
ett må l i sig dä r programmens inriktning fokuserar på att uppnå utfall på dessa, snarare
ä n att ta sikte på ö nskvä rda fö rä ndringar inom politikområ det på nationell och regional
nivå . Ett annat scenario ä r att indikatorerna inte ses som må l och lä ggs till i efterhand,
då troligen med avsaknad av kausalitet och relevans.

Flertalet av outputindikatorerna ä r tä nkta att mä ta effekter, dvs. resultat som uppstå r på
nå gra å rs sikt, och som dä rmed inte gå r att mä ta under projektgenomfö randet.
Outputindikatorer bö r i tiden ligga vä ldigt nä ra tä nkta aktiviteter och bö r gå att mä ta i
samband med att aktiviteten ä r avslutad, se vidare nedan under artikel 7 och bilaga 1 i
ERUF-fö rordningen.

Tillvä xtverket fö resprå kar en tydligare beskriven fö rä ndringsteori fö r varje politiskt må l
med ett få tal indikatorer på prestationsnivå som ä r relevanta i relation till fö rä ndringsteorin. Programmeringsprocessen ska fokusera på gedigna problemanalyser, tydliga
teorier och relevanta indikatorer. Tillvä xtverkets erfarenhet ä r att programmeringsprocesessen gä rna skyndas på , vilket leder till bristande problemanalyser och
indikatorer med lå g relevans i fö rhå llande till insatslogiken. Tillvä xtverket ö nskar hä r se
hö gre krav och tydligare beskrivningar i syfte att skapa bä ttre fö rutsä ttningar fö r
program och projekt med lå ngt stö rre uppfö ljnings- och utvä rderingsbarhet.

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde

Fler fonder omfattas av de gemensamma bestä mmelserna ä n tidigare (frå n fyra till sju)
men jordbruksfonden ingå r inte i den nya gemensamma fö rordningen (CPR). Detta
fö rsä mrar fö rutsä ttningarna fö r fondsamordning mellan regionalfonden, socialfonden
och jordbruksfonden. Det ä r viktigt att skapa bra fö rutsä ttningar fö r fondsamordning
genom att redan i programmeringsfasen lä gga en bra grund fö r hur de olika fonderna
kan komplettera och fö rstä rka varandra och fö r att undvika ö verlappningar. Nu finns ett
behov av nya former fö r fondsamordning och det behö vs tidigt i processen så att arbetet
kan komma igå ng.
Artikel 4
Politiska mål

Bra med fem ö vergripande må l som ersä tter dagens elva tematiska må l. Men må len
under punkt 1 b, c och e ä r fö r lå nga och bö r kortas ner fö r att ö ka flexibiliteteten av de
olika inriktningarna.
Fö rslag:

b. Ett grö nare och mer koldioxidsnå lt Europa genom minskad
klimatpå verkan, klimatanpassning och en ö vergå ng till cirkulä r
ekonomi.
c. Ett mer sammanlä nkat Europa genom fö rbä ttrad mobilitet och
tillgä nglighet.
e. Ett Europa nä rmare medborgarna genom hå llbar och integrerad
utveckling av stads- och landsbygdsområ den.

Artikel 7
Utarbetande och inlämnande av partnerskapsöverenskommelsen

Tillvä xtverket stä ller sig positivt till att det inte lä ngre finns nå got krav på att
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partnerskapsö verenskommelsen ska utarbetas i dialog med kommissionen. Det ger
medlemsstaterna en stö rre frihet att besluta hur processen ska gå till.

Artikel 8
Partnerskapsöverenskommelsens innehåll

Tillvä xtverket ä r positivt till den fö renkling som fö reslå s så vitt avser innehå llet i
partnerskapsö verenskommelsen. Den mall som ska fyllas i (bilaga II) ä r enkel och
rimlig. Till skillnad frå n nuvarande programperiod ä r reglerna mindre detaljerade och
fokuserar mer på motivering av de politiska må len samt hur anslaget frå n de olika
fonderna ska fö rdelas.

Artikel 9
Godkännande av partnerskapsöverenskommelsen

Bra att partnerskapsö verenskommelsen inte ska ä ndras nä r den vä l ä r godkä nd.
Artikel 12
Prestationsram

Tillvä xtverket anser att prestationsramen endast bö r omfatta outputindikatorer som ä r
kopplade till direkta prestationer. I fö rslaget ä r flera av outputindikatorerna avsedda att
mä ta effekter, se kommentar under artikel 7 ERUF-fö rordningen. Det ä r inte rimligt att
fö rvä nta sig utfall redan å r 2024 på de indikatorer som mä ter effekter. Tillvä xtverket
anser dä rfö r att dessa inte bö r ingå i prestationsramen. Av samma skä l bö r inte heller
resultatindikatorer ingå .
Artikel 14
Halvtidsöversyn

Tillvä xtverket anser att fö rslaget om halvtidsö versyn och att programmen ska revideras
efter fem å r innebä r onö dig administration och krå ngel. Det ä r oklart hur detta ska
fungera i praktiken och om det innebä r en fö rbä ttring.

Tillvä xtverket har uppfattat att syftet med fö rslaget ä r att uppnå flexibilitet i
genomfö randet. Syftet ä r bra men Tillvä xtverket anser att detta ä r fel sä tt.

Den nuvarande modellen dä r programä ndringar kan gö ras nä rsomhelst under
programperioden (vilken å terfinns i artikel 19 i fö rslaget) ä r tillrä cklig och innebä r
bä ttre flexibilitet i genomfö randet.
Artikel 17
Programmens innehåll

I art 17.3 anges ett antal faktorer som ska finnas i respektive program och att de flesta
av dessa verkar ligga på medlemsstatsnivå . Tillvä xtverket uppfattar att bestä mmelsen ä r
skriven med utgå ngspunkten att det ska vara ett nationellt program fö r att uppfylla
kraven utifrå n de angivna faktorerna. Tillvä xtverket tror att det kan bli svå rt och kan
krä va ett utredningsarbete att bryta ner faktorerna på regionala program motsvarande
de som finns idag.
Artikel 19
Ändring av program
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Tillvä xtverket ser positivt på att det fö reslå s en fö renkling vad gä ller ä ndring av
program samt att det infö rs en mö jlighet att omfö rdela medel mellan investeringsprioriteringar utan godkä nnande av kommissionen. Det vore dock bra om procentsatserna kunde differentieras utifrå n programmens storlek.

I de mindre program som Sverige har ä r respektive investeringsprioritering
fö rhå llandevis liten. Fem respektive tre procent av medlen i en investeringsprioritering
innebä r i praktiken att mö jligheterna till omfö rdelning blir begrä nsade. Tillvä xtverket
anser dä rfö r att finansiellt små program som de svenska bö r ha hö gre procentsatser.

Artikel 20
Gemensamt stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden

Tillvä xtverket ser negativt på att grä nsen på 10 procent av stö det fö r korsfinansiering
mellan ERUF och ESF finns kvar. Procentbegrä nsningen leder till onö dig administrativ
bö rda.

Tillvä xtverket vill framfö ra ett fö renklingsfö rslag om att det vid korsfinansiering borde
vara tillrä ckligt att tillä mpa den ena fondens regler. Nuvarande fö rslag som sä ger att den
andra fondens regler om stö dberä ttigande ska tillä mpas, innebä r i praktiken att bå de
ERUF-regler och ESF-regler fö r stö dberä ttigande må ste tillä mpas i samma projekt. Detta
innebä r att korsfinansiering i praktiken inte kan ske och fö rsvå rar dessutom
fondsamordningen.

Artikel 31
Schablonfinansiering av tekniskt stöd till medlemsstaterna

Tillvä xtverket har uppfattat det som att berä kningsgrunden fö r TA-medel fö r ERUF
ä ndras frå n 4 procent på unionsstö det till 2,5 procent på total finansiering vilket
innebä r en ö kning jä mfö rt med innevarande period. I nuvarande programperiod rä knas
basen 4 procent på unionsstö det, dvs EU-delen av finansieringen, vilken endast utgö r 50
procent av den totala finansieringen. Nu fö reslå s en minskad procentsats till 2,5 procent
men eftersom basen ä r den totala finansieringen, dvs 100 procent, blir det ä ndå en
hö jning.
Medfinansieringsgraden ä ndras frå n 50 procent till 40 procent men eftersom TA
berä knas på den totala finansieringen har inte medfinansieringsgraden nå gon betydelse
och på verkar inte berä kningen av TA.
Programbudget, exkl. TA

Nationell
Total
Maximal
medfinanfinansie- ersättning
PP
Unionsstöd siering
ring
TA
14-20
100
100
200
4 4 % av unionsstödet
21-27
80
120
200
5 2,5 % av total finansiering
AÅ terfinansieringen frå n unionen kommer att ske genom att en schablon på 2,5 procent
adderas till stö dberä ttigande kostnader i varje betalningsansö kan. Tillvä xtverket anser
att detta innebä r en vä sentlig fö renkling jä mfö rt med tidigare då ersä ttning erhö lls fö r
stö dberä ttigande utgifter som belastat stö dmottagare av TA (FM, RM, SFP). En schablon
innebä r att det inte behö vs nå gon redovisning av stö dberä ttigande kostnader och
dä rmed ingen granskning av kostnaderna.
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Schablonfinansieringen riskerar dock att innebä ra efterslä pning av å terfinansieringen
frå n unionen i bö rjan av programperioden då mycket kostnader upparbetas i
implementeringsfasen samtidigt som TA-ersä ttningen frå n kommissionen kommer
lå ngt senare i perioden då utbetalningstakten kommit igå ng. Det innebä r också att om
inte hela budgeten upparbetas minskar mö jligheten till TA, dvs ä ven tillgå ngen på TAmedel blir kopplad till resultatet av genomfö randet och det uppstå r en osä kerhet i
fö rvä g om hur mycket TA-medel som kommer att erhå llas.

EU-bestä mmelsen om en schablon fö r TA innebä r att fö rdelningen av TA-medel mellan
olika svenska aktö rer må ste faststä llas i Sverige. Eventuellt kan detta gö ras genom att
faststä lla en schablon fö r respektive organisation.

Artikel 32
Finansiering som inte är kopplad till kostnader för tekniskt stöd till medlemsstaterna

Tillvä xtverket anser att det ä r positivt att det finns ytterligare mö jlighet till TA-medel
och det ä r positivt med det utö kade anvä ndningsområ det. Se ä ven kommentar under
artikel 89 samt under artikel 4 ERUF-fö rordningen.
Artikel 35
Övervakningskommitténs uppgifter

Tillvä xtverket har uppmä rksammat ett ö versä ttningsfel i artikel 35.2 b). I den engelska
versionen anges att EMFF ska skicka in å rsrapport medan det i den svenska versionen
anges att ERUF ska gö ra det.

Artikel 36
Årlig prestationsöversyn

Tillvä xtverket ser positivt på fö rslaget. Det ä r positivt att å rsrapporterna ä r borta och
ersä tts med en dialog. Det frä mjar bå de lä rande och utveckling i stö rre utsträ ckning ä n
tidigare. Det frä mjar också mö jligheterna att visa resultat på andra plan ä n via
indikatorer. Tillvä xtverket ser också positivt på att det inte finns nå got formaliakrav på
de uppgifter (artikel 35.1) som ska lä mnas (artikel 36.3).

Artikel 37
Överföring av uppgifter

Tillvä xtverket avstyrker fö rslaget om att rapportering ska ske så ofta som varannan
må nad. Det ä r ett stort steg frå n dagens system med en å rsrapport och redovisning av
finansiella data tre gå nger per å r. Motiveringen ä r att kommissionens webbsida med
Open Data ska vara uppdaterad. Tillvä xtverket fö reslå r att den finansiella
rapporteringen begrä nsas till hö gst två till tre gå nger per å r.

Rapporteringskraven uppdelade på interventionskategorier innebä r en extra
arbetsbö rda och Tillvä xtverket ifrå gasä tter nyttan av den detaljrapporteringen. Det vore
ö nskvä rt att detta kunde tas bort.

Artikel 42
Unionens emblem

Tillvä xtverket anser att det ä r en bra fö renkling att samma EU-logga kan anvä ndas fö r
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alla fonder och detta minskar risken fö r fel hos stö dmottagarna.

Artikel 52
Finansieringsinstrument

Stö d till finansieringsinstrument ska baseras på en fö rhandsbedö mning. De krav som
stä lls på fö rhandsbedö mningen ä r en betydande fö renkling jä mfö rt med kraven i
nuvarande CPR. Detta ses som en positiv fö rä ndring. Det finns också en mö jlighet att
kombinera finansieringsinstrument på flera olika sä tt (artikel 52.4-5) vilket skapar en
flexibilitet.

Artikel 53
Genomförande av finansieringsinstrument

Det finns olika sä tt att implementera finansieringsinstrument i artikel 53. I nuvarande
programperiod har det varit oklarheter och omfattande diskussioner har fö rts kring hur
en fö rvaltare av finansieringsinstrumentet ska utses. Genom en guide tydliggjordes att
det ä r frå ga om ett fö rvaltningsuppdrag som ska upphandlas. I fö rslaget till ny CPR
anges endast att ett urval ska ske men utifrå n de diskussioner som fö revarit ä r det ä r
oklart vad som ska gä lla och ett fö rtydligande vore ö nskvä rt.

Artikel 57
Stödberättigande

Tillvä xtverket ser positivt på fö rslaget att en insats få r genomfö ras utanfö r en
medlemsstat och utanfö r unionen (artikel 57.4). Det blir enklare fö r alla parter om det
rä cker med att konstatera att en insats ä r till nytta fö r att nå projektets må l, jä mfö rt med
att detaljreglera fö rfarandena i de fall insatser utanfö r ett programområ de ä r aktuellt.
Fö rslaget innebä r en fö renkling fö r projekt som tä cker ett geografiskt områ de som
berö r mer ä n ett programområ de.

Fö rä ndringen skulle också underlä tta fö r finansieringsinstrumenten. I de befintliga
finansieringsinstrumenten sker investeringar i olika fö retag och fö retagens verksamhet
ä r sä llan avgrä nsad till befintliga programområ den.

Den nuvarande formuleringen i artikel 57.4 ä r dock begrä nsad till insatser utanfö r en
medlemsstat. Om Sverige ska ha olika programområ den inom landet skulle det behö vas
en ö ppnare formulering som tillå ter insatser utanfö r programområ det ä ven inom
medlemsstaten.

Artikel 58
Icke stödberättigande kostnader

Tillvä xtverket avstryker fö rslaget i artikel 58.1 c) om att moms under fem miljoner euro
ska vara en stö dberä ttigande kostnad. Den nuvarande bestä mmelsen om att moms inte
ä r stö dberä ttigande om projektverksamheten har avdragsrä tt har fungerat bra och bö r
gä lla ä ven under nä sta programperiod.

Artikel 65
Programmyndigheter

Tillvä xtverket anser att det ä r en positiv fö rä ndring att fö rvaltande myndighet sjä lv (i
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stä llet fö r medlemsstaten) kan utse ett fö rmedlande organ (artikel 65.3). Fö rä ndringen
skapar en mö jlighet till flexibilitet i genomfö randet.
Artikel 66
Den förvaltande myndighetens uppgifter

Tillvä xtverket ser positivt på fö rtydligandet av fö rvaltande myndighets ansvar.
Fö rtydligandet om ansvaret vä cker dock frå gor om detta innebä r att fö rvaltande
myndighet sjä lv må ste utfö ra uppgifterna eller om det gå r att delegera.

Artikel 67
Den förvaltande myndighetens urval av insatser

Tillvä xtverket uppfattar att bestä mmelsen innebä r vä sentligt ö kade krav i projekturvalet och hö gre krav på fö rvaltande myndighets handlä ggning av projekten
(insatserna) vilket i sin tur stä ller hö gre kvalitetskrav på projekten. Bestä mmelsen blir
en viktig pusselbit i den resultatstyrning som ä r genomgå ende i hela fö rordningen.

Bestä mmelsen innebä r krav på ett nytt arbetssä tt nä r det gä ller urvalsprocessen och det
kommer behö vas resurser fö r utbildning och tid fö r diskussioner fö r att fö rä ndra
arbetssä ttet och fö r att få upp kvaliteten.
Tillvä xtverket ser en farhå ga i att de ö kade kraven kan innebä ra ö kad administrativ
bö rda. Det ä r viktigt att det blir en balans i kraven på kvalitet och den eventuella
administration kraven kan medfö ra. Det finns också en farhå ga i att urvalet ska baseras
på de fö reslagna indikatorerna som inte har nå gon koppling till kvalitet eller
kostnadseffektivitet, se vidare resonemanget om indikatorer.

Tillvä xtverket ä r positivt instä llt till kraven på ö kad kvalitet men det ä r i dagslä get svå rt
att ha synpunkter på enskilda krav i bestä mmelsen.

Artikel 70
Redovisningstjänst

Tillvä xtverket anser att fö rslaget om en redovisningstjä nst ä r en bra fö renkling och att
det minskar dubbelarbete.

Artikel 74
Rutiner för en gemensam revision

Tillvä xtverket ser positivt på att beloppsgrä nsen fö r nä r ”små ” projekt ska slippa
belastas av mer ä n ett revisionsbesö k hö js frå n 200 000 till 400 000 EUR.

Artikel 76
Tillgång till handlingar

Fö rslaget innebä r att handlingarna ska hå llas tillgä ngliga i fem å r i stä llet fö r i fyra å r.
Fö rä ndringen innebä r inte en fö renkling men Tillvä xtverket bedö mer att detta ä ndå bö r
vara av marginell betydelse fö r de flesta stö dmottagare då det finns bevarandekrav i
annat regelverk (ex i bokfö ringslagen och i statsstö dsreglerna) som ä ndå ö verstiger fem
å r.
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Artikel 77
Utökade proportionella arrangemang
Tillvä xtverket tycker att fö rslaget om en mö jlighet att ansö ka om proportionalitet i
fö rvaltnings- och kontrollsystemet ä r ett bra fö rslag och detta ger mö jlighet till
anpassning utifrå n nationella fö rhå llanden. Om Sverige vill tillä mpa detta må ste vi
ansö ka om detta och ä ven sä tta upp nationella regler. Det ger en mö jlighet att på verka
nivå n och omfattningen av kontrollerna.

Artikel 84
Förfinansiering

Fö rskotten ä r vä sentligt lä gre ä n i fö regå ende programperiod men det bö r inte innebä ra
nå got problem fö r regionalfonden.
Se separat kommentar nedan avseende Interreg under artikel 49 i Interregfö rordningen.

Artikel 85
Betalningsansökningar

Fö rslaget om att begrä nsa antalet utgiftsdeklarationer till kommissionen fungerar fö r
hanteringen av regionalfonden under fö rutsä ttning att finansieringen ”fö rskotteras” av
regeringen via statsbudgeten. Dä remot blir det svå righeter fö r de Interreg-program som
ligger utanfö r statsbudgeten. I dagslä get gö r OÖ KS-programmet ungefä r sex
utgiftsdeklarationer per å r fö r att klara likviditeten och en begrä nsning av antalet skulle
medfö ra likviditetsproblem.
Artikel 89
Finansiering som inte är kopplad till kostnader

Tillvä xtverket ser ett behov av ett fö rtydligande av vad fö rslaget om finansiering som
inte ä r kopplad till kostnader innebä r. Enligt artikel 89.4 har kommissionen mandat att
ta fram en delegerad akt med mer detaljerade bestä mmelser. Den delegerade akten
finns inte ä nnu och det finns må nga oklarheter kring hur detta ska fungera. Det ä r
dä rfö r svå rt i nulä get att lä mna synpunkter på fö rslaget.

Även artikel 32 öppnar upp för att TA-medel kan ta formen av finansiering som inte är
kopplad till kostnader. Eftersom den delegerade akten inte finns blir det även oklart hur
detta ska fungera.
Artikel 46 ö ppnar upp fö r att unionens utbetalningar till programmen kan ta formen av
finansiering som inte ä r kopplad till kostnader, utan i stä llet grundas på att vissa villkor
ä r uppfyllda, eller att ett visst resultat har uppnå tts. Det saknas dock mö jlighet fö r
medlemsstaterna att i sin tur anvä nda sig av detta finansieringsalternativ gentemot
stö dmottagarna (artikel 48 och 89.3). Den rö da trå den avseende det ö kade
resultatfokuset i fö rordningen saknas.
Artikel 99
Principer och regler för tillbakadragande
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Tidsspannet fö r att anvä nda budgetå tagandet fö rkortas frå n tre till två å r. Dä rtill ä r
fö rskotten frå n kommissionen lä gre (artikel 84) ä n i fö regå ende programperiod vilket
gö r det svå rare att infria å tagandet. Samtidigt infö rs lä ttnader då endast delar av
budgetå rens å tagande ingå r i berä kningen (artikel 99.2).

Tillvä xtverket uppfattar att detta sammantaget innebä r skä rpta krav på utbetalningstakten. Fö rordningen ä r onö digt krå ngligt skriven vilket gö r att utbetalningså tagandet
blir otydligt.

Artikel 106
Fastställande av medfinansieringsgrad

Tillvä xtverket anser att fö rslaget att sä nka medfinansieringsgraden till hö gst 70 procent
i EU (artikel 106.3) ä r ett bra fö rslag fö r att få alla lä nder att ta ett ö kat nationellt ansvar.

Fö r Sveriges del ä r fö rslaget en medfinansieringsgrad på 40 procent, dvs. en minskning
med 10 procentenheter frå n dagens nivå på 50 procent. Detta innebä r ö kad nationell,
regional och lokal medfinansiering vilket kan på verka de statliga anslagens omfattning,
fö rdelning och anvä ndning. Eftersom EU-stö det fö r ERUF och ESF fö reslå s vara i nivå
med nuvarande programperiod (2,1 miljarder euro) kommer de totala investeringarna
ö ka med 25 procent och den nationella medfinansieringen med 50 procent (se tabellen
nedan). Tillvä xtverket anser att en ö kning av den nationella medfinansieringen i de
svenska programmen kan skapa problem i genomfö randet på grund av svag
absorptionsfö rmå ga dvs. det kan bli svå rt att hitta medfinansiering fö r alla investeringar
i programmen. En annan farhå ga ä r att sä nkningen trä nger undan rent nationella
insatser utan EU-finansiering.
Medfinansieringsgrad, %
50/50
40/60

EU-stöd, ERUF & ESF
2,1
2,1

Nationell medfinansiering

Totala investeringar, €

2,1

4,2

3,15

5,25

Den sä nkta medfinansieringsgraden kan utgö ra ett incitament fö r Sverige att anvä nda
sig av mö jligheten i art 77 och ansö ka om att få tillä mpa nationella regler fö r
fö rvaltningskontroller. Detta eftersom merparten av finansieringen i projekten kommer
att utgö ras av nationella medel.
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Förordning om fondspecifika bestämmelser för ERUF/CF
Artikel 3
Tematisk koncentration av ERUF-stödet
Tillvä xtverket tillstyrker fö rslaget om tematisk koncentration inom PO1 och PO2 (totalt
85 procent varav 60 procent till PO1) och anser att fö rslaget ger tillrä cklig flexibilitet fö r
ö nskad politisk inriktning. Ytterligare krav på ö ronmä rkning av medel skulle minska
flexibiliteten, hä mma effektiviteten och fö rsvå ra genomfö randet. Se ä ven kommentar
under artikel 9 nedan.

Artikel 4
Tillämpningsområde för stödet från ERUF

Tillvä xtverket vill utö ka tillä mpningsområ det fö r regionalfonden så att medel ä ven via
programmen kan anvä ndas fö r att stä rka den administrativa kapaciteten.

Under artikel 4.1 bö r det lä ggas till att ERUF (utö ver TA) kan stö dja insatser som stä rker
den administrativa kapaciteten i myndigheter, hos stö dmottagare och andra relevanta
parter fö r en effektiv fö rvaltning (ex. tematiska kunskapsstö d, processtö d fö r
horisontella kriterier).

Artikel 7
Indikatorer

Tillvä xtverket avstyrker fö rslaget om att gemensamma indikatorer ska anvä ndas. Det ä r
olä mpligt att stä lla krav på att alla indikatorer enligt bilaga I ska anvä ndas ä ven i de fall
dessa inte alls ligger i linje med programmets intentioner eller vad som ä r mö jligt att
genomfö ra.

Tillvä xtverket anser också att flertalet av indikatorerna ä r olä mpliga som output- eller
resultatindikatorer. Tillvä xtverket ser svå righeter i att arbeta fram utgå ngsvä rde fö r
flera av de faststä llda resultatindikatorerna som mä ter exempelvis utveckling i fö retag
som få r stö d (framgå r av bilaga V, CPR). Ett utgå ngsvä rde kan inte berä knas innan det ä r
kä nt vilka fö retag som kommer att få stö d.
Tillvä xtverket avstryker mö jligheten i artikel 7.4 fö r kommissionen att anta en
delegerad akt fö r att justera indikatorerna. Det ä r olä mpligt att lä gga till nya indikatorer
eller ta bort befintliga nä r programperioden har inletts.
Bilaga 1
Tillvä xtverket anser inte att fö reslagna indikatorer ä r tillä mpliga i alla delar. Vissa
outputindikatorer har en karaktä r som mer ö verensstä mmer med en resultatindikator.
Exempel på så dana indikatorer ä r ”RCO 13 – Digitala tjä nster och produkter som
utvecklats fö r fö retag” och ”RCO 15 – Skapad kapacitet fö r fö retagsinkubation”.
Utfall på dessa indikatorer ä r nå got som gå r att fö lja upp, men troligtvis inte under
projekttiden. Det innebä r att det inte gå r att få sä rskilt hö ga utfall på indikatorerna
under den tid projekten på gå r och det medfö r hö ga kostnader att fö rsö ka mä ta i
efterhand.
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Tillvä xtverket fö resprå kar dä rfö r outputindikatorer som avser prestationer eller
aktiviteter som gå r att mä ta direkt efter det att prestationen/aktiviteten har
genomfö rts. Resultatindikatorerna bö r ha ett direkt samband med den genomfö rda
aktiviteten och mä ta en ö nskvä rd kortsiktig effekt. Nå gra av de fö reslagna
resultatindikatorerna mä ter effekter som uppstå r på lå ng sikt och som kan vara svå ra
att mä ta i samband med att projektet avslutas. Till dessa hö r exempelvis ”RCR 01 –
Antal skapade arbetstillfä llen i enheter som få r stö d”, ”RCR 17 – Fö retag som ö verlevt tre
å r på marknaden” och ”RCR 19 - Fö retag med hö gre omsä ttning”.
Ett exempel utifrå n indikatorerna fö r PO1 - Ett smartare Europa.

Outputindikator:
RCO 12 – Fö retag som få r stö d att digitalisera sina produkter och tjä nster
RCO 13 – Digitala tjänster och produkter som utvecklats för företag
RCO 14 - Offentliga institutioner som få r stö d att digitalisera tjä nster och
tillä mpningar

Resultatindikator:
RCR 11 – Anvä ndare av nya offentliga digitala tjä nster och tillä mpningar
RCR 12 – Anvä ndare av nya digitala produkter, tjä nster och tillä mpningar
som utvecklats av fö retag
RCR 13 – Fö retag med hö g digital intensitet
RCR 14 – Fö retag som anvä nder offentliga digitala tjä nster

Outputindikatorerna ska gå att mä ta under den treå riga projektperioden. Direkt i
anslutning till att projektet avslutas ska vi då kunna mä ta resultatindikatorerna.

Tillvä xtverket anser att dessa må tt ligger på en lä ngre tidshorisont ä n så och avser
effekter. Fö r att få nga aktiviteter i projekten borde outputindikatorer snarare mä ta
antal fö retag och offentliga organisationer som få r stö d fö r att utveckla tjä nster
och produkter. En resultatindikator på kort sikt (projektavslut) kan då mä ta antal
tjä nster och produkter som har utvecklats. En resultatindikator på lä ngre sikt kan
mä ta antal anvä ndare, digital mognad och så vidare.

En annan viktig aspekt i just detta sammanhang ä r att den hä r typen av indikatorer
fö rutsä tter en digital mognad och incitament till digital utveckling inom fö retagen i
regionen. Vid avsaknad av detta kan det krä vas insatser fö r att utveckla kunskap,
fö rmå ga och incitament. Det finns ä ven behov av att den typen av insatser kan
genomfö ras via insatser i programmen.

Ett annat exempel ä r outputindikatorn ”RCO 01 - Fö retag som få r stö d” dä r
resultatindikatorn ä r antal skapade arbetstillfä llen. Att ö ka konkurrenskraften genom
stö d till olika investeringar i fö retag ä r inte alltid fö renligt med en ö kning av antal
anstä llda. I vissa fall kan utvecklingen innebä ra just det motsatta men ä ndå vara
nö dvä ndig fö r att ö ka konkurrenskraften och få fö retaget att vä xa eller ö verleva på
marknaden. AÄ ven om det skulle finns ett tä nkt kausalt samband mellan stö det och att
anstä lla fler så ä r det inte rimligt att anta att det sker direkt i samband med att
investeringen ä r slutfö rd.
Artikel 9
Hållbar stadsutveckling

Tillvä xtverket avstyrker fö rslaget om att minst 6 procent av medlen ska avsä ttas till
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hå llbar stadsutveckling. Tillvä xtverket anser att fö r mycket ö ronmä rkning inom må nga
olika områ den hä mmar flexibiliteten i programgenomfö randet.
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Förordning om särskilda bestämmelser för Europeiskt
territoriellt samarbete (Interreg)
Artikel 3
Komponenter inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
Tillvä xtverket instä mmer i ambitionen att effektivisera genomfö randet av
Interregprogrammen genom att reducera antalet program, minska ö verlappningar och
fokusera på funktionella regioner.

Tillvä xtverket anser dock att begrä nsningen av komponent 1 till att bara omfatta
samarbete ö ver landsgrä nser ska tas bort och att fokus bö r vara på funktionella
programgeografier oavsett land- eller havsgrä ns. Det ä r inte land- eller havsgrä nser som
avgö r om en region ä r funktionell. En bedö mning av vilka regioner som ä r funktionella
bö r i stä llet gö ras frå n fall till fall.

Tillvä xtverket ser att konsekvenserna av fö rslaget kan leda till sä mre regional
fö rankring och till minskad flernivå samverkan. Det kan också leda till sä mre fö rmå ga fö r
programmen att bidra till strategiska satsningar eftersom hä nsyn inte tas till befintliga
politiska och strategiska samarbeten.

Fö rslaget kan också leda till att det skapas en ineffektiv struktur med kostsam
administration i flera lager, en struktur som blir svå r att styra och att det finns risk fö r
må l- och resultatkonflikter mellan det ö vergripande programmet och subprogrammen.
Artikel 4
Geografiskt tillämpningsområde för det gränsöverskridande samarbetet

Tillvä xtverket anser inte att kravet på en fast fö rbindelse ska vara avgö rande fö r om
regioner som ligger vid sjö grä nser ska kunna ingå ett grä nsö verskridande samarbete. Se
ä ven resonemang under artikel 3.
Artikel 13
Medfinansieringsgrad

Tillvä xtverket fö reslå r att samma procentsats ska gä lla fö r partners frå n samma land
som deltar i Interreg-program med ö verlappande geografier.

Mö jligheten till medfinansieringsgrad på 70 procent innebä r en problematisk
snedvridning av konkurrensen om projektansö kningar eftersom program som fö rvaltas
i Sverige oftast har en medfinansieringsgrad på 50 procent. Ett exempel frå n
innevarande programperiod ä r att partners som vä ljer att delta i South
Balticprogrammet som fö rvaltas i Polen kan få 75 procent i stö d jä mfö rt med 50 procent
om de i stä llet vä ljer att delta i OÖ resund-Kattegatt-Skagerrakprogrammet.
Artikel 15
Tematisk koncentration

Tillvä xtverket stä ller sig tveksamt till artikel 15.2 och fö resprå kar i stä llet att de
regioner/lä nder som ingå r i programgeografin sjä lva få r bestä mma vilken tilldelning av
anslag som på bä sta sä tt kan mö ta utmaningarna inom respektive geografi.
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Artikel 26
Tekniskt stöd
Tillvä xtverket ser positivt på fö rslaget om att TA-medel ersä tts genom en schablon. Se
ä ven resonemang ovan under artikel 31 i CPR.

Artikel 37
Allmänna bestämmelser om kostnadskategoriernas stödberättigande

Bestä mmelsen i artikel 37.3 b) om gå vor kan fö renklas genom att kostnaden fö r gå vor
helt enkelt inte blir stö dberä ttigande. Att sä tta en grä ns på vä rde och syfte leder till
grä nsdragningsproblem och skapar onö dig administration fö r små utgifter. Om en
stö dmottagare ä ndå vill ge en gå va få r detta bekostas utan att belasta projektet.
Artikel 45
Den förvaltande myndighetens uppgifter

Tillvä xtverket avstyrker fö rslaget om att fö rvaltande myndighet ska genomfö ra
fö rvaltningskontroller i hela det territorium ett visst program omfattar, dvs. i samtliga
deltagande lä nder. Undantaget i artikel 52 ä r inte tillä mpligt fö r medlemsstaterna utan
endast tredje lä nder, partnerlä nder och utomeuropeiska lä nder.

Detta ä r en vä sentlig skillnad mot hur det ser ut i dag. I nuvarande och fö regå ende
programperiod har Sverige, med stö d av undantaget i artikel 23.4 i fö rordning (EU) nr
1299/2013, skö tt fö rvaltningskontrollerna nä r gä ller de stö dmottagare i Sverige och
skickat s.k. granskningsintyg till fö rvaltande myndighet fö r respektive program. Detta ä r
ett vä l fungerande gransknings- och kontrollsystem och nå got som Tillvä xtverket vill
behå lla.
Tillvä xtverket har svå rt att se hur fö rvaltande myndighet på ett bra sä tt ska kunna
utfö ra fö rvaltningskontroller i hela programområ det. Dels kan redovisnings- och
bokfö ringsreglerna skilja sig å t mellan de olika lä nderna, dels kan implementeringen av
unionsrä tten, exempelvis på upphandlingsområ det, skilja sig å t. Den språ kliga aspekten
ska inte heller fö rringas (ä ven om det ä r ett mindre problem i ett program med enbart
de skandinaviska lä nderna, så som nuvarande OÖ KS). Det kan inte vara meningen att
fö rvaltande myndighet ska behö va upphandla granskningskompetens i respektive
deltagande land.
Sammanfattningsvis ä r nuvarande system vä l inarbetat och har fungerat bra fö r bå de
stö dmottagare och utfö rare under nuvarande programperiod liksom under fö regå ende.
Artikel 47
Revisionsmyndighetens uppgifter

Tillvä xtverket avstyrker fö rslaget om att revisionsmyndigheten ska genomfö ra
revisioner i hela det territorium ett visst program omfattar, dvs. i samtliga deltagande
lä nder.

Sverige har i nuvarande programperiod valt att utnyttja undantaget i artikel 25.2 i
fö rordning (EU) nr 1299/2013 och sjä lva utfö rt de revisioner som ska gö ras i Sverige.
Liksom nä r det gä ller fö rvaltningskontroller ä r detta ett vä l fungerande system och en
mö jlighet som Tillvä xtverket fö resprå kar ska finnas ä ven under kommande
programperiod.
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Artikel 49
Utbetalningar och förfinansiering
Fö rslaget innebä r att fö rskottets storlek ä r ofö rä ndrad men upplä gget ä r annorlunda
och detta skulle kunna innebä ra hö gre krav på utbetalningstakten. Se ä ven kommentar
under artikel 84 CPR.

Artikel 52
Interregprogrammens myndigheter och deras uppgifter
Se under artikel 45 respektive 47 ovan.

Beslut i detta ä rende har fattats av generaldirektö r Gunilla Nordlö f. verksjurist Helena
Mö llerman har varit fö redragande. I handlä ggningen har också chefsjurist Jenny
Forkman och tf avdelningschef Patrik Sä llströ m deltagit.
Gunilla Nordlö f
Generaldirektö r
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