Landsbygdsnätverket
Procedur och tidtabell för inrättande av ett nationellt landsbygdsnätverk
Under 2007-2013 har det nationella landsbygdsnätverket fungerat som en plattform för
en bredare diskussion om landsbygdens utveckling. Parallellt med att ett nytt nätverk
etableras kommer det gamla nätverket att avvecklas.
Avsikten är att det nationella landsbygdsnätverket startar den 1 januari 2014 och då
bjuds aktörer in med betydelse för landsbygdens utveckling och
landsbygdsprogrammets mål att anmäla sitt intresse för att ingå i nätverket.
Förvaltningsmyndigheten får i uppdrag att under våren 2014 upprätta en handlingsplan
samt inrätta en styrgrupp som speglar de mest centrala aktörerna för
landsbygdsprogrammets genomförande, bland andra representanter för länsstyrelserna
och de lokalt ledda utvecklingsgrupperna. Genomförandet av nätverkets aktiviteter bör
till stor del utföras av de organisationer som ingår i nätverket. Ett formellt medlemskap i
nätverket beslutas av styrgruppen utifrån ett antal kriterier. Styrgruppen och
medlemsorganisationerna/myndigheterna tecknar en ömsesidig överenskommelse som
förklarar avsikten och aktivitetsnivån med medlemskapet.
Styrgruppen styr verksamheten genom årliga aktivitetsplaner som verkställs av kansliet
och tematiska arbetsgrupper. Den första aktivitetsplanen utarbetas under hösten 2014
och genomförs fr.o.m. januari 2015.
Två arbetsgrupper startas under 2014 enligt handlingsplanen. En för miljö- och
konkurrenskraft i Gröna näringar samt en för erfarenhetsutbyte mellan lokalt ledda
utvecklingsgrupper. Kommunikationskanaler och grafisk profil utformas och en första
nätverksträff genomförs under 2014.

Den planerade organisationen av nätverket
NRN syftar till att öka intressenternas engagemang och deltagande i
landsbygdsutvecklingens genomförande, samt bidra till ett effektivt genomförande av
programmet genom att förstärka programmets insatser för landsbygdens utveckling.
En ökad delaktighet nås genom att de myndigheter och organisationer som deltar i
nätverket stimuleras till dialog med utbyte av information, kunskaper och erfarenheter.
Att verka för ett ökat lärande och samverkan mellan medlemsorganisationerna är av stor
betydelse för ett bättre genomförande av programmet.
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Nätverket ska vara ett nationellt och transnationellt forum för ett brett utbyte av
information, erfarenheter och metodutveckling, samt öka dialogen i genomförandet
mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. En viktig uppgift för det
nationella nätverket är att främja ett framgångsrikt genomförande av regionala
handlingsplaner och lokala utvecklingsstrategier. Detta kommer till betydande del att
ske genom medlemsorganisationers och myndigheters egna kommunikationskanaler.
Det blir styrgruppens uppgift att utveckla formerna för samspelet mellan nationellt
nätverk, regionala partnerskap och lokalt ledda utvecklingsgrupper.
Nätverket ska verka för att skapa erfarenhetsutbyte mellan landsbygdspolitiken, den
regionala utvecklingspolitiken och miljöpolitiken. Det är därför viktigt att myndigheter
med anknytning till dessa politikområden får en roll i nätverket. Nätverket ska även
skapa möjligheter för att främja innovation inom jordbruket, livsmedelsproduktionen
samt på landsbygden.
Alla parter och aktörer som är involverade i genomförandet av landsbygdsprogrammet
ska omfattas av nätverkets arbete. I nätverket ska det därför ingå en bred representation
av de organisationer och myndigheter som speglar programmets prioriteringar.
Medlemsorganisationerna ska på olika sätt företräda stödmottagare,
landsbygdsbefolkning och dess näringsliv eller själva vara intressenter i arbetet med att
utveckla landsbygden och de areella näringarna.
I nätverket ska aktörer inom partnerskapsöverenskommelsens samarbete ingå. Likaså
intressenter som företräder organisationer som arbetar för social delaktighet,
jämställdhet och icke-diskriminering.
Sammansättningen av styrgruppen för det nationella landsbygdsnätverket ska fördelas
så att det blir en balans mellan aktörer inom gröna näringar och generell landsbygdsoch fiskeutveckling.
De tematiska arbetsgrupperna bemannas av de olika medlemsorganisationerna. Efter
2015 kommer det också att finnas ekonomiska möjligheter att knyta vetenskapliga råd
till nätverkets prioriterade inriktningar. De tematiska arbetsgrupperna kommer att ha
en arbetsplan med tillhörande budget som godkänns av styrgruppen. De tematiska
arbetsgrupperna är operativa och fördelar arbetet mellan de aktörer som ingår i
gruppen.
Genomförandet av nätverkets aktiviteter bör till stor del utföras av de organisationer
som ingår i nätverket. Medlemmarna ska ha möjlighet att föreslå nätverksaktiviteter till
styrgruppen.
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Kopplingen till det europeiska nätverkandet sker främst på en generell nivå med
undantag för det europeiska innovationspartnerskapet, EIP, som riktar sig till det
svenska innovationsnätverket samt det europeiska nätverket för fiskeområden, Farnet,
som riktar sig till lokalt ledd utveckling.

Sammanfattning av nätverkets huvudaktiviteter i enlighet med programmets
mål
Nätverksaktiviteterna styrs av de behov som finns och vad tillgängliga resurser och
styrgruppens prioriteringar ger möjlighet att arbeta med. Därför kommer handlingsplan
att bygga på en lägre aktivitetsnivå under de två första åren. När programmet går igång
till fullo bör man se över organisationsstrukturen och revidera handlingsplanen för att
få ett så effektivt genomförande av landsbygdsprogrammet som möjligt.
Styrgruppen för landsbygdsnätverket kommer årligen att besluta om prioriterade
aktiviteter i form av en aktivitetsplan. En översiktlig beskrivning av huvudsakliga
aktiviteter som ska genomföras av nätverket är:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Öka intressenternas deltagande i landsbygdsutvecklingens
genomförande.
Förbättra landsbygds- samt havs- och fiskeriprogrammets kvalitet.
Informera en bredare allmänhet och de potentiella stödmottagarna
om landsbygdsutvecklingspolitiken.
Främja innovation inom jordbruket, livsmedelsproduktion, skog- och
landsbygdsområden.
Samla in, analysera och sprida information samt öka medvetenheten
om landsbygdsutveckling och landsbygdsprogrammets möjligheter.
Stärka jordbrukets miljöarbete
Ge ökade kunskaper genom erfarenhetsutbyte, dialog och
informationsspridning mellan medlemsorganisationer, intressenter,
myndigheter och andra expertnätverk på nationell och regional nivå.
Involvera andra fonders aktörer i nätverksaktiviteter.
Arrangera kompetensutvecklingsaktiviteter riktade till
medlemsorganisationer inom nätverket.
Understödja utbytet av erfarenheter och samverkan i strategiarbetet
för Lokalt ledd utveckling.
Vara kontaktpunkt för de lokala aktionsgrupperna, LAG
Vara kontaktpunkt mot det europeiska nätverket och stimulera
transnationellt utbyte.

Resurser tillgängliga för att inrätta och driva nätverket
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Pengar för tekniskt stöd kommer att användas för att bekosta nätverket och
genomförandet av aktivitetsplaner.
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