Inbjudan till EU-sakråd

2019-09-05

Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet

Enligt sändlista

Inbjudan till EU-sakråd om synergier och samverkan mellan
olika EU-fonder med fokus på Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden plus (ESF+)
och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) inför
programperioden 2021–2027

Datum: Fredagen den 27 september 2019
Tid: kl. 10.00-15.15 (kaffe och registrering kl. 09.30)
Plats: Aulan, Regeringskansliet, Herkulesgatan 17, Stockholm
Europeiska kommissionen lämnade våren 2018 förslag till förordningar för
sammanhållningspolitiken för programperioden 2021–2027 som fortfarande
förhandlas med medlemsstaterna. Regeringen har påbörjat de nationella
förberedelserna för programperioden.
Synergier och samverkan mellan fonderna kommer vara en viktig aspekt i
regeringens strategiska ställningstaganden inför programperioden 2021–2027.
Regeringens ställningstaganden ska kunna utgöra underlag för en
partnerskapsöverenskommelse med kommissionen för programperioden
2021–2027 och för framtagandet av operativa program inom Eruf, ESF+ och
EHFF. EU-sakrådet ska bidra till framtagandet av regeringens strategiska
ställningstaganden.
Frågeställningar att diskutera

I svaren på regeringens remiss av kommissionens förslag till förordningar för
Eruf, ESF+ och EHFF för perioden 2021–2027, och i de dialoger som förts
därefter, är det många synpunkter som handlar om vikten av att utveckla
synergier mellan olika fonder och program.

Regeringen önskar därför undersöka hur berörda aktörer på nationell, regional
och lokal nivå kan bidra med erfarenheter till att utveckla synergier och
fondsamverkan för att uppnå större mervärde av fonderna i Sverige samt vilka
hinder som upplevs för detta idag.
1. Vilka viktiga erfarenheter kan dras inför 2021–2027 av synergier och
samverkan i innevarande programperiod? Ge gärna konkreta exempel
på redan genomförda projekt där samverkan mellan fonder har
fungerat (eller inte fungerat). Vilka mervärden har uppnåtts?
2. Vilka möjligheter finns att utveckla samspelet mellan fonderna för att
uppnå mervärde inom entreprenörskap, innovation, forskning,
sysselsättning,
integration,
social
inkludering
och
kompetensförsörjning, samt hållbar (inkl. jämställd) utveckling
för stad och landsbygd? Hur kan regeringen underlätta för detta?

Dagen inleds med information om Eruf, ESF+ och EHFF, samt närliggande
EU-fonder och program. Vi bjuder därefter på en lättare lunch med möjlighet
till mingel. Under eftermiddagen har vi samråd kring synergier och samverkan
mellan fonderna i panelsamtal.
Vänligen anmäl intresse att delta (max en person per organisation) och
eventuella behov av hjälpmedel eller specialkost, senast den 9 september till
pia.diring@regeringskansliet.se.
OBS! Först till kvarn gäller. Antalet platser på sakrådet är begränsat och
det går därför även att mejla synpunkter på frågeställningarna ovan, senast den
4 oktober till anna.backman.arminen@regeringskansliet.se

Välkomna!
Per Callenberg, statssekreterare
Näringsdepartementet

Annica Dahl, statssekreterare
Arbetsmarknadsdepartementet
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Program sakråd 27 september 2019
09.30

Kaffe och registrering

10.00

Inledning med Tomas Engholm, kommunikationschef på
Näringsdepartementet och dagens moderator

10.05-11.30

Regeringskansliet ger en nulägesbild av förhandlingar,
förberedelser och kommande inriktning

• Europeiska regionala utvecklingsfonden inkl. Interreg
Åsa Lövelius Kebert och Maria Eriksson, Näringsdepartementet
• Europeiska socialfonden plus
Åsa Bergqvist och Karin Hermanrud, Arbetsmarknadsdepartementet
• Asyl- och migrationsfonden
Mats Andersson, Justitiedepartementet
• Europeiska havs- och fiskerifonden
Bianca Burkardt Salazar, Näringsdepartementet
• Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Eva Henriks Humble, Näringsdepartementet
• Panel om synergier med andra program
Miljöprogrammet LIFE, forsknings- och innovationsprogrammet
Horisont Europa, utbildningsprogrammet Erasmus+, Digitala
Europa, InvestEU, programmet för inre marknaden och Kreativa
Europa
11.30-12.30

Mingellunch

12.30-15.00

Samråd om synergier och samverkan

12:30-12.45

Inledande reflektioner av Per Callenberg, statssekreterare
Näringsdepartementet och Annica Dahl, statssekreterare
Arbetsmarknadsdepartementet

12.45-13.30

Panel 1: Entreprenörskap, innovation och forskning
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13.30-14.15

Panel 2: Sysselsättning, integration, social inkludering och
kompetensförsörjning

14.15-15.00

Panel 3: Hållbar utveckling för stad och landsbygd

15.00-15.15

Avslutande reflektioner av Per Callenberg, statssekreterare
Näringsdepartementet och Annica Dahl, statssekreterare
Arbetsmarknadsdepartementet
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Sändlista

Arbetsgivarverket
Arjeplogs kommun
Almi Företagspartner AB
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Blekinge läns landsting
Blekinge tekniska högskola
Boverket
Coompanion Sverige
Dalarnas läns landsting
De recirkulerande vattenbrukarna Sverige
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Ekonomistyrningsverket
Fiskbranschens Riksförbund
Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Forte
Funktionsrätt Sverige
Företagarna
Försäkringskassan
Greenpeace Sverige
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Göteborgs kommun
Göteborgs Universitet
Hallandsfiskarnas PO
Hallands läns landsting
Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO)
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Hela Sverige ska leva
Hushållningssällskapens förbund
Hässleholms kommun
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
IFAU
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Jämställdhetsmyndigheten
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kalmar läns landsting
Kronoberg läns landsting
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin
Kungliga tekniska högskolan
Kustbevakningen
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Linnéuniversitetet
Lokal Utveckling Sverige (LUS)
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborg
Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen i Jämtland
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen Skåne
Malmö kommun
Malmö universitet
Matfiskodlarna
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Migrationsverket
Mittuniversitetet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Nationella Landsbygdsnätverket
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Nordiska Skärgårdssamarbetet
Norrbottens kustfiskares PO
Norrbottens läns landsting
Nätverket för utsatta EU-medborgare
Olofströms kommun
Piteå kommun
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Producentorganisationen Gävlefisk
Riksantikvarieämbetet
Riksidrottsförbundet
Riksrevisionen
Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)
Rädda barnen
Röda korset
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)
Sametinget
Sjömansfrämjandet
Skolverket
Skåne läns landsting
Skärgårdarnas Riksförbund
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Svenska Insjöfiskares Centralförbund (SIC)
Sveriges kust- och insjöfiskares organisation (SKIFO)
Svensk skaldjursodling PO
Svenskt näringsliv
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
Sveriges Fiskares PO
Sveriges Fiskvattenägareförbund
Sveriges Fisketurismföretagare (SeFF)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
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Sveriges Kustfiskare väst (SKV)
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Pelagiska PO
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund
Sportfiskarna
Sveriges ungdomsorganisationer
Sveriges Yrkesfiskares ekonomiska förening (SYEF)
Statens Energimyndighet
Statens jordbruksverk
Storumans kommun
Stockholms kommun
Stockholms läns landsting
Stockholms universitet
Sundsvall kommun
Södertälje kommun
Sörmlands läns landsting
Tillväxtverket
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
Torskfiskarnas PO
Umeå kommun
Umeå universitet
Universitet- och högskolerådet
Uppsala läns landsting
Vattenmyndigheterna
Verdandi
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Världsnaturfonden WWF Sverige
Värmlands läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Örebro universitet
Örnsköldsviks kommun
Östergötlands läns landsting
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