Övervakningskommittén
för landsbygdsprogrammet
ÖK-sekretariatet

2018-03-16

Protokoll nr 2/2017 från möte med Övervakningskommittén för
landsbygdsprogrammet 2014-2020
Tid:

Den 24 oktober 2017

Plats:

Hotel C i Stockholm

Dagordning: Se bilaga 1
Deltagare:

Se bilaga 2

1 Mötets öppnande
Mötets ordförande Elisabeth Backteman (EB) Näringsdepartementet (Ndep) förklarar mötet
öppnat och hälsar alla välkomna. Därefter presenterar hon alla nya ledamöter.

2 Godkännande av dagordningen
Inga övriga frågor anmäls.
Beslut
Övervakningskommittén beslutar att godkänna dagordningen.

3 Godkännande av protokoll
Mötets ordförande informerar om att protokollet varit ute på skriftlig procedur och finns
tillgängligt på Jordbruksverkets hemsida.
Beslut
Övervakningskommittén beslutar att godkänna protokoll nr 1/2017 från mötet den 23 maj 2017.

4 Förslag till programändring, information och diskussion
Viktor Johnsson Näringsdepartementet presenterar underlaget (se bilaga 3)
Vid den efterföljande diskussionen efterfrågar en del ledamöter mer fördjupade konsekvensanalyser. Åse Classon Hela Sverige ska leva har förståelse för att det inte är ett enkelt område
men eftersom det saknas konsekvensanalyser så finns en farhåga om det verkligen är på rätt
områden som neddragningen görs. Näringsdepartementet tar med sig synpunkterna till kommande programändringar, samtidigt som de poängterar komplexitet i uppgiften.
Neddragningen på kompetensutveckling och rådgivning inom konkurrenskraft ifrågasätts av en
del ledamöter då de upplever att det finns efterfrågan och ett behov. Näringsdepartementets bedömning är att det trots allt finns utrymme att ta medel här.
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Sofia Björnsson LRF önskar en höjning av stödnivån inom samarbete på samtliga områden,
vilket Näringsdepartementet anser är synpunkter som initialt bör lyftas och diskuterats i bl.a. styrgruppen för kompetensutveckling

Stefan Carlsson länsstyrelserna är positiv till att reserverna för startstöd, förädlingsstöd och
investeringsstöd fördelas men påpekar samtidigt att pengarna till startstödet kommer att ta slut
fort. Även pengar för stöd till stängsel mot rovdjur kommer att ta slut. Näringsdepartementet menar på att de följer frågan och när det gäller stöd till rovdjursstängsel hänvisar de i dagsläget till att det
finns möjligheter till omföringar från andra åtgärder.
Niclas Purfürst Jordbruksverket undrar om Kommissionen kan acceptera att Sverige lägger in de på
EU-nivå ännu inte beslutade omnibusförslagen i programändringen? Om beslut inte hinner fattas på EUnivå så skulle det istället gå att lyfta bort de ändringarna ur programändringen. Agneta Sturesson Kommissionen menar att det inte är möjligt utan hänvisar Sverige till att istället göra en snabb programändring med bara omnibusförslagen när denna programändring har godkänts. Eftersom samtliga omnibusförslag finns beskrivna i de utskickade handlingarna inför mötet beslutar ÖK att det därför ska betraktas
som att ÖK redan har hörts om en sådan programändring. På så sätt går det att snabba på införandet av
förenklingsförslagen.

5 Information från Näringsdepartementet
Elisabeth Backteman Näringsdepartementet informerar om de förslag i budgetpropositionen
för 2018 som rör landsbygden.

6 Information från EU-kommissionen
Agneta Sturesson EU-kommissionen informerar om att det har varit ett stort seminarium för
att diskutera resultatet från vårens konsultation. Det blir ingen stor reform som under 2013 men
det finns ett intresse av att stärka landsbygden och det är stort fokus på resultatbaserade åtgärder. Arbetet pågår med det meddelande som ska presenteras för MS och parlamentet innan årsskiftet. Efter det ska beslut om budgeten fattas innan det är dags för lagförslagen.

7 Information från förvaltningsmyndigheten
Det pågår mycket utvärderingsarbete. Intresserade kan följ det på Jordbruksverkets hemsida
och bloggen Programmet och pengarna.
Nu finns det en projektdatabas med alla beslutade projekt.
ESI-utvärderingen har diskuterats för alla program (den har presenterats vid ett tidigare ÖKmöte). I fondsamverkansgruppen har man tagit tag i interventionslogiken om fondsamverkan,
vad vill vi uppnå och hur ser effektkedjan ut.
För revisionen gällande 2014, förra programperioden, har Jordbruksverket många diskussioner
med KOM då myndigheten inte är överens om rimlighetsbedömningen. Jordbruksverket har
fått se över hur myndigheten jobbar med rimlighetsbedömningar och försöka hitta en balans
mellan arbetsinsats och revisionskritik.
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Det har varit en revision om enhetskostnader och klumpsummor. Rapporten har inte kommit än.
Ambitionen är att använda schabloner och enhetskostnader mer.

8 Övervakningskommittén hörs om urvalskriterier
Annelie Stomberg Jordbruksverket (se bilaga 4) informerar om att de justeringar som görs
av UK har tagits fram i samarbete med stödmyndigheterna och ska leda till tydligare kriterier
och en bättre möjlighet att styra mot målen. I det utskickade underlaget fanns ett fel som kommer att rättas.

9 Lägesrapport från förvaltningsmyndigheten
Christine Bergh ÖK-sekretariatet rapporterar om läget i landsbygdsprogrammet (se bilaga 5).
I den efterföljande diskussionen tog flera ledamöter upp handläggningstiderna, som upplevs
som för långa och att Jordbruksverket borde titta på möjligheterna att förenkla handläggningen.
Även problematiken med olika regler för de olika fonderna diskuterades. Elisabeth Backteman Näringsdepartementet framhåller att regeringen löpande tittar på möjliga förenklingar,
nu senast genom omnibus och i programändringen, och att regeringen tittar också på hur det ser
ut i andra fonder och hur de kan samverka.

10 Lägesrapport från handläggande myndigheter och Landsbygdsnätverket
Anna Olofsson länsstyrelserna: Vi möter kunderna och är väl medvetna om deras situation,
problemen diskuteras med SJV och mellan länsstyrelserna. De långa handläggningstiderna har
också blivit ett arbetsmiljöproblem för många handläggare som mår dåligt. Det behövs mer
handläggningsresurser men också välfungerade och tillräckliga IT-system, regler och rutiner.
Det finns en risk för att förtroendet för politiken minskar.
Anna Wallstedt Skogsstyrelsen: Skogsstyrelsen delar länsstyrelsernas upplevelse. Medeltiden
för handläggning är 6 mån men Skogens miljövärden har en handläggningstid på 1 år. Här har
man inväntat programändringen eftersom man inte vetat om stödet skulle vara kvar. Nu rekryteras 4 nya handläggare men det tar 1 år innan effekten visar sig. Vill ha en större kontinuitet till
nästa programperiod.
Karin Rydén Tillväxtverket berättar att verket har beviljat 62 mnkr inom samarbete och kommit igång med en del utbetalningar. Det finns flera pågående utlysningar.
Ingela Brickling LLU Instämmer i de bekymmer som lyfts. Många bra idéer genomförs nu.
Maria Gustafsson Landsbygdsnätverket Prioriterade ämnesområden som arbetsgrupper jobbar med nu är service på landsbygden och där har Europeiska nätverket startar en arbetsgrupp
om ”Smart Villages”, unga i landsbygdsutveckling, naturturism, integrationsfrågor, innovationssupport, fondsamordningsgrupp, havs- och fiskefrågor och gröna näringar.
Det pågår en särskild satsning på klimat och miljöfrågor med cirkulär ekonomi och bioekonomi.
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12 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

13 Nästa möte
Datum för nästa möte är inte bestämt. Preliminärt kommer det att äga rum vid månadsskiftet
maj/juni.

14 Mötet avslutas
Ordföranden tackar alla ledamöter, föredragshållare och ÖK-sekretariatet för gott arbete och ett
bra möte.

Elisabeth Backteman
Ordförande

Annelie Stomberg
Övervakningskommitténs sekretariat

Bilagor
Bilaga 1 Dagordning
Bilaga 2 Deltagare
Bilaga 3 Presentation programändring
Bilaga 4 Presentation urvalskriterier
Bilaga 5 Presentation lägesrapport
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