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Inrättande av politisk operativ grupp för
sammanhållningspolitiken 2015-2020
Inför arbetet med partnerskapsöverenskommelse och program för den nuvarande
programperioden togs det initiativ till att bilda en lite mindre operativ grupp med
regionala politiska företrädare. Gruppen kom att bestå av åtta personer, en
representant per programområde för de regionala strukturfondsprogrammen. Den s.k.
”8-mannagruppen” fick möjlighet att regelbundet träffa ansvariga departement i olika
frågor under större delen av förberedelseprocessen inför programperioden.
Vi har nyligen påbörjat en ny programperiod som sträcker sig fram till år 2020 och för
att fullfölja den dialog som initierats, ser vi behov av att konstruera en ny mindre
gruppering med särskilt intresse av frågorna. Utvärderingar av den förberedande
processen visar på brister i samrådet med den lokala och regionala nivån vad gäller
partnerskapsöverenskommelsen och innehållet i vissa program. En diskussion om hur
den regionalpolitiska nivån kan involveras i arbetet inför nästkommande
programperiod är därför nödvändig. En fortlöpande dialog med regeringskansliet om
det pågående programarbetet är också önskvärd. Arbetet inför kommande
programperiod påbörjas dessutom redan nu bl.a. med översyn av Europa 2020
strategin under 2016.
För att möjliggöra en fortsatt tät dialog om sammanhållningspolitiken mellan den
regionalpolitiska nivån och regeringskansliet, erbjuder vi er härmed att nominera två
politiska representanter (ordinarie + ersättare) per programområde till en mer operativ
arbetsgrupp. Detta innebär att nominering av ledamöter måste samordnas mellan
regionerna i respektive programområde. Gruppen bör bestå av enbart förtroendevalda
representanter, gärna med uppdrag kopplat till strukturfonderna.
Det första mötet i den här konstellationen kommer att äga rum i samband med
förmötet till nästa Politikerforum, den 3 dec kl. 16:00 på SKL. Inkom därför gärna
med förslag på namn senast den 27 november till ellinor.ivarsson@skl.se.
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